
CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI 

NR. 63 / 16.03.2021 

 

ANUNŢ! 

 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr 52/2003 , privind 
transparenţa decizională în administraţia publică locală şi prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul Local Dobârceni , 
Primarul Comunei Dobârceni aduce la cunostinţa publică următorul proiect de 
act normativ, care a fost iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local 
Dobârceni. 

Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2022  cu rata inflatiei de 2.6%. 

Aducerea la  cunostinţa publică se face prin: 

- Afişare la sediul Primăriei Dobârceni 
- Publicare pe pagina proprie de internet 

Persoanele fizice  sau persoanele juridice interesate pot depune în scris 
propuneri,sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre sus menţionat, al 
cărui conţinut îl prezentăm ( împreună cu raportul de specialitate) la secterarul 
comunei, d-na Cimbru Liliana – persoana responsabilă pentru relaţia cu 
societatea civilă până la data de 
29 03 2021, în sediul Primăriei Dobârceni , judeţul Botoşani. 

SECRETAR, 

Cimbru Liliana 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA DOBÂRCENI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.    13 /16 03 2021 
 

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022  cu rata 
inflatiei de 2.6%  

 
Consiliul local al comunei Dobârceni , Judeţul Botoşani ; 
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Dobârceni  şi referatul 

compartimentului financiar contabil ; 
În conformitate cu prevederile : 
- prevederile art. 491 și art. 493, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1) lit. b), art. 27, 

art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 - prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată. 

 Ținând seama Comunicatul de presă  din data de 14.01.2021  al INS privind rata inflatiei 
pentru anul 2020 de 2,6%  comunicat  pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice ; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), coroborat cu art. 
5, lit. cc), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă indexarea cu rata inflatiei de 2,6 % a impozitelor si taxelor locale 

datorate de contribuabili persoane fizice şi juridice pentru anul 2022  aşa cum au fost 

aprobate prin Hotararea Consiliului local Nr. 35/27 11 2020 

  Art 2 . Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de  01.01.2022 şi va sta la baza stabilirii 
impozitelor si taxelor pe anul 2022 
 

Art.3.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Dobârceni 
, prin aparatul de specialitate. 
 

 
INIŢIAT,                       Contrasemneaza, 
PRIMAR,             SECRETAR general, 
BUNDUC DOREL                                                                 CIMBRU LILIANA 

 

 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA DOBÂRCENI 
PRIMĂRIA DOBÂRCENI 
NR.       /16.03.2021 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022  cu rata 

inflatiei de 2,6% 
 
 

În conformitate cu prevederile : 
Titlul IX , cap. X , art. 491 din Legea nr. 227/2015 legea privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare   Art. 491. “- Indexarea impozitelor si taxelor locale: 
(1) în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care 
este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 
30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată 
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal 
următor. La nivelul municipiului Bucuresti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti 
(3) Daca hotarârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea 
exercitiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă 
într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină 
prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de 
specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor 
alin. (1).” 

 
Rata inflaţiei  de 2,6%  pentru anul 2020 publicat pe site-urile oficial ale Ministerului Finanţelor 

Publice Comunicatul de presă din data de 14.01.2021. 
Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Față de cele de mai sus, a fost iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, privind indexarea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022  cu rata inflatiei de 2,6% 
Urmând  ca până  la sfârsitul anului  se va initia un nou proiect de hotărâre prin care se vor 

stabili impozitele si taxele locale aferente 2022  , urmând ca la stabilirea cuantumului acestora sa se 
tina seama de aceasta indexare 

. 
 

 

 
PRIMAR, 

Bunduc Dorel 

 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
COMUNA DOBÂRCENI 
PRIMĂRIA DOBÂRCENI 
NR.         /16.03.2020 
 

APROBAT, 
              PRIMAR 

 
RAPORT 

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022  cu rata 
inflatiei de 2,6% 

. 
În temeiul art. 129 şi art. 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ,primind spre analiza Proiectul de 
hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022  cu rata 
inflatiei 2,6%. 
 

Avand în vedere: 
rata inflatiei  de 2,6%  pentru anul 2020 publicata pe site-urile oficial ale 

Ministerului Finantelor Publice prin Comunicatul de presa din data de 
14.01.2021; 

Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea  proiectului de hotărâre 

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022  cu rata 
inflaţiei de 2.6% , precizam ca până  la sfârşitul anului  se va iniţia un nou proiect 
de hotărâre prin care se vor stabili impozitele şi taxele locale aferente 2022  , 
urmând ca la stabilirea cuantumului acestora să se ţină seama de această 
indexare. 

De asemenea reamintim că indexarea impozitelor şi taxelor locale cu rata 
inflaţiei este o obligaţie legală a autorităţilor deliberative. 

 
 

Compartiment financiar contabil, 
 

Petrisor Narcisa  Elena 
 
 

 
 
 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI DOBÂRCENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

Nr.        /16.03.2020 

REFERAT DE SPECIALITATE 

la proiectul Hotărârii Consiliului Local  
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 cu indexarea 

ratei inflaţiei de 2,6% 

 
 
În conformitate cu prevederile: 
-art.129 si art. 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privin Codul 
Administrativ 
-  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completărileulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală republicată; 
- comunicatul Institutului Național de Statistică nr.16 din 14 ianuarie 2021 ,conform căreia 
rata inflației pentru anul 2020 este 2,6%; 
 
 

Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să dispuneți spre 
aprobare proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a 
taxelor speciale, pe anul 2022, în forma prezentată in anexele integrate in proiect. 

  
 

Referent, 
Popa Ana Maria 

 

 

 

 


